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أنشئ المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليكون المصدر 

الرسمي للبيانات والمعلومات واإلحصاءات المتعلقة بدول مجلس التعاون لدول 

الوطنية  اإلحصاء  لمراكز  والمعلوماتي  اإلحصائي  العمل  وليعزز  العربية،  الخليج 

وأجهزة التخطيط فـي دول المجلس. وتمت الموافقة على إنشاء المركز من قبل 

المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبتمبر 2011م. وتم 

األعلى لمجلس  المجلس  2012م من قبل  اعتماد نظامه األساسي فـي ديسمبر 

األعضاء:  الدول  رؤساء  والسمو  الجاللة  أصحاب  من  المكون  الخليجي  التعاون 

السعودية،  العربية  والمملكة  البحرين،  مملكة  و  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت.

يقع مقر المركز في العاصمة العمانية مسقط.
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المقدمة

والدراسات  البحوث  بمجال  المهتمين  لدى  رئيسيا  مصدرا  والطالق  الزواج  إحصاءات  تعتبر 
االنسانية من اجل التعرف والكشف على أهم التغيرات االجتماعية والثقافية وكذلك االقتصادية 

التي تطرأ على المجتمع ومن شأنها أن تؤثر على معدالت الزواج والطالق فيه. 

وقد جاء هذا التقرير التحليلي ليزود المستخدمين بأحدث إحصاءات هذا القطاع على مستوى 
األعوام  خالل  والطالق  للزواج  العام  لالتجاه  تحليلية  صورة  وليعطي  التعاون،  مجلس  دول 
العشرة من 2003م إلى 2012م مدعمًا باألرقام والمقارنات. وقد تناول التقرير في فصله األول 
الماضية  العشرة  األعوام  خالل  المجلس  دول  تكتل  مستوى  على  اإلقليمية  المؤشرات  أهم 
ليتناول تحليل كل دولة على حده  الثاني  الفصل  البيانية. وجاء  الجداول واألشكال  متضمنا 
بيانات  توافر  لعدم  األول  الفصل  في  لها  التطرق  يتم  لم  أخرى  ومتغيرات  مؤشرات  وإضافة 
التقرير ومصادر  اعداد  لمنهجية  تفصيل  الى  باإلضافة  مجتمعة. هذا  الست  للدول  مشتركة 

البيانات المعتمدة.

األعوام  خالل  تصاعدت  التعاون  مجلس  دول  في  الزواج  حاالت  أعداد  أن  النتائج  أظهرت  وقد 
وتسعمائة  المليون  حاجز  تخطت  حيث  2012م،  إلى  2003م  من  والممتدة  الماضية  العشرة 
ألف حالة، كما تراوحت معدالت الزواج الخام من )4.5( إلى )5.1( حالة زواج لكل ألف نسمة من 
حاالت  اآلخر، شهدت  الجانب  وفي  2012م.  إلى  2003م  من  الفترة  المنطقة خالل  في  السكان 
الطالق المسجلة ارتفاعا أيضًا في جميع دول مجلس التعاون ليبلغ إجماليها )428,418( حالة 
الخام حول  الطالق  استقرت معدالت  2012م، حيث  إلى  2003م  الزمنية من  الفترة  طالق خالل 
)1.1( حالة طالق لكل ألف نسمة من السكان في تكتل دول مجلس التعاون خالل الفترة من 

2003م إلى 2012م. 

وفيما يأتي عرض تفصيلي لمنهجية إعداد التقرير وألهم نتائج تحليل بيانات الزواج والطالق 
في دول مجلس التعاون للفترة من 2003م إلى 2012م.

الملخص التنفيذي

استقرار  بقياس  تعنى  التي  المهمة  الحيوية  اإلحصاءات  بين  من  والطالق  الزواج  إحصاءات  تصنف 
األسر والمجتمعات، كما تعد رافدا أساسيا لصناع القرار والسياسات الهادفة لتماسك األسر وتحسين 
الزواج  مؤشرات  أهم  على  الضوء  التحليلي  التقرير  هذا  يسلط  عام.  بشكل  االجتماعية  األوضاع 
2012م.  إلى  2003م  للفترة من  العربية  الخليج  التعاون لدول  المشتركة في دول مجلس  والطالق 
حيث تمت مقارنة معدالت الزواج والطالق بنوعيها الخام والعام بين دول المجلس، وقياس التغيرات 

ومعرفة االتجاه العام لحاالت الزواج والطالق في دول المجلس خالل السنوات العشر الماضية.

جدير بالذكر أن البيانات الواردة في هذا التقرير هي حصيلة التعاون البناء والمثمر بين المركز 
اإلحصائي الخليجي والمراكز اإلحصائية الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
التفصيلية  اإلحصاءات  بمزيد من  القادمة  السنوات  التقرير في  إثراء محتوى  يتم  ان  أمل  على 

المهمة. 

 وقد أظهرت النتائج أن  أعداد حاالت الزواج في دول مجلس التعاون خالل األعوام العشر الممتدة 
من 2003م إلى 2012م تخطت حاجز المليون و)900( ألف حالة، حيث بلغ إجماليها )1,921,538( حالة 
2012م وحدها على )1,087,937( حالة زواج. كما  2008م إلى  زواج مسجلة، إذ احتوت الفترة من 
تراوحت معدالت الزواج الخام من )4.5( إلى )5.1( حالة زواج لكل ألف من السكان في المنطقة 

خالل الفترة من 2003م إلى 2012م.

وفي الجانب اآلخر، بلغت أعداد حاالت الطالق خالل الفترة الزمنية من 2003م إلى 2012م )428,418( 
حالة، حيث استقرت معدالت الطالق الخام حول )1.1( حالة طالق لكل ألف من السكان في تكتل 
دول مجلس التعاون خالل الفترة من 2003م إلى 2012م. وتصدرت دولة الكويت المرتبة األولى 
في معدالت الطالق الخام خالل األعوام العشرة الماضية، حيث تراوحت بين )1.7( إلى )2.3( حالة 
طالق لكل ألف من السكان. وفي عام 2012م كانت هناك )4.5( حالة زواج مقابل كل حالة طالق 

في دول مجلس التعاون مقارنة بـخمسة حاالت زواج مقابل كل حالة طالق في عام 2008م.
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منهجية إعداد التقرير

قام المركز بإعداد تقرير تحليلي إلحصاءات الزواج والطالق في دول مجلس التعاون خالل الفترة من 
اإللكترونية  المواقع  في  والمنشورة  المشتركة  األساسية  المؤشرات  باستخدام  2012م،  إلى  2003م 

لألجهزة اإلحصائية الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمعرفة االتجاه العام خالل 
األعوام العشرة الماضية.

وقد تم التحقق من صحة البيانات ومراجعتها مع المعنيين في األجهزة اإلحصائية الوطنية قبل البدء 
بالتحليل. وقد تم إجراء التحليل الوصفي للبيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المتبعة في تحليل 

البيانات، وتم عرضها في صورة جداول وأشكال بيانية إلثراء محتوى الجانب التحليلي.

ويحتوي التقرير على عدد من المؤشرات والمصطلحات اإلحصائية فيما يلي تعريف موجز لها  مع شرح 
لكيفية احتسابها:

معدل الزواج الخام: 
عدد حاالت الزواج التي تمت خالل العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام. ويتم احتسابه 

كاآلتي:

عدد حاالت الزواج التي تمت خالل العام  
معدل الزواج الخام =   .................................................................................................................. .x ط 1000

عدد السكان في منتصف نفس العام  

معدل الزواج العام:
)15 سنة فأكثر( في  الزواج  السكان  في سن  ألف من  العام لكل  التي تمت خالل  الزواج  عدد حاالت 

منتصف نفس العام. ويتم احتسابه كاآلتي:

عدد حاالت الزواج التي تمت خالل العام  
معدل الزواج العام =   ............................................................................................................... .x ط 1000

عدد السكان )15 سنة فأكثر( في منتصف نفس العام  

معدل الطالق الخام:
عدد حاالت الطالق التي تمت خالل العام لكل ألف من السكان في منتصف نفس العام. ويتم احتسابه 

كاآلتي:

عدد حاالت الطالق التي تمت خالل العام  
معدل الطالق الخام =   ............................................................................................................... .x ط 1000

عدد السكان في منتصف نفس العام  

معدل الطالق العام:
عدد حاالت الطالق التي تمت خالل العام لكل ألف من السكان  في سن الزواج )15 سنة فأكثر( في 

منتصف نفس العام. ويتم احتسابه كاآلتي:

عدد حاالت الطالق التي تمت خالل العام  
معدل الطالق العام =   ............................................................................................................... .x ط 1000

عدد السكان )15 سنة فأكثر( في منتصف نفس العام  

الفصل األول
إحصاءات الزواج والطالق

لتكتل دول مجلس التعاون لدول
 الخليج العربية 2003م - 2012م
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أواًل: مؤشرات الزواج في دول المجلس 2003م - 2012م
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 شكل 2: معدالت التغير السنوي في إجمالي حاالت الزواج في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م
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 شكل 1: إجمالي حاالت الزواج في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية خالل الفترة 2003م - 2012م

دول 
المجلس

الكويتقطرُعمانالسعودية البحرين اإلمارات

جدول 1:  إجمالي حاالت الزواج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م

2012 - 2003 2007 - 20032012 - 2008

1- حاالت الزواج
تجاوزت أعداد حاالت الزواج في دول مجلس 
من  الممتدة  العشرة  األعوام  خالل  التعاون 
2003م إلى 2012م حاجز المليون و)900( ألف 

حالة   )1,921,538( عددهم  بلغ  حيث  حالة، 
زواج، إذ احتوت الفترة من 2008م إلى 2012م 
وقد  زواج.  حالة   )1,087,937( على  وحدها 
النسبة  السعودية  العربية  المملكة  احتلت 
األكبر، اذ بلغت )%69.7( من إجمالي الحاالت 
العشر،  السنوات  خالل  المجلس  دول  في 
تلتها سلطنة عمان بنسبة )%11.3(. ويالحظ 
والمسجلة  الجديدة  الزواج  حاالت  تضاعف 
2003م  في  زواج  حالة   )154,047( من  سنويا 
أي  2012م،  في  زواج  حالة   )230,456( إلى 
)شكل   )49.6%( نحو  نسبتها  بلغت  بزيادة 
السنوات  في  تراجعت  لكنها   ،)1 جدول   ،1
2004م  و 2009م و 2010م بمعدل: )%0.5( و 

السابقة.  بالسنوات  )%4.9( مقارنة  و   )0.4%(
الزواج  حاالت  سجلت  2011م  عام  وفي 
)%17(عن  بنسبة  ملحوظا  ارتفاعا  الجديدة 
زواج  حالة   )234,447( بلغت  اذ  2010م،  عام 

في دول المجلس )شكل 2، جدول 1(.

وعند مقارنة حاالت الزواج خالل الفترتين من 
2003م إلى 2007م ومن 2008م إلى 2012م، 

لوحظ أن أعداد حاالت الزواج ارتفعت بمقدار 
بالفترة  مقارنة  الثانية  الفترة  خالل  الثلث 
الفترتين  )%30.5(. وفي كلتا  األولى بمعدل 
احتلت المملكة العربية السعودية النصيب 
حجمها  بسبب  الحاالت  إجمالي  من  األكبر 
األخـرى،  بالـدول  مقـارنة  الكبير  السكاني 
قطـر  دولة  واحتـلت  عمان،  سلطنة  تلتها 
أعـاله )شـكـل  الفتـرتين  األقـل خـالل  النسبة 

3 و4، جدول 1(.  

 شكل 3: إجمالي حاالت الزواج في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية خالل الفترات: 2003م - 2007م و 2008م - 2012م و 2003م - 2012م
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دول الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلماراتالمؤشرالسنة
المجلس

التغير السنوي 
%

2003
12,2775,373111,06310,5382,55012,246154,047العدد

…

%100.0%7.9%1.7%6.8%72.1%3.5%8.0النسبة

 2004
12,7944,929105,06615,5242,64912,359153,321العدد

-0.5%
%100.0%8.1%1.7%10.1%68.5%3.2%8.3النسبة

 2005
13,0014,669119,29416,7822,73412,419168,899العدد

10.2%
%100.0%7.4%1.6%9.9%70.6%2.8%7.7النسبة

 2006
13,1904,724115,54920,6533,01912,584169,719العدد

0.5%
%100.0%7.4%1.8%12.2%68.1%2.8%7.8النسبة

2007
13,3214,914130,45122,4083,20613,315187,615العدد

10.5%
%100.0%7.1%1.7%11.9%69.5%2.6%7.1النسبة

2008
15,0414,896144,43629,3883,23514,709211,705العدد

12.8%
%100.0%6.9%1.5%13.9%68.2%2.3%7.1النسبة

2009
15,1555,067148,04324,9243,15314,526210,868العدد

-0.4%
%100.0%6.9%1.5%11.8%70.2%2.4%7.2النسبة

2010
15,1044,960142,60720,8202,97713,993200,461العدد

-4.9%
%100.0%7.0%1.5%10.4%71.1%2.5%7.5النسبة

2011
15,1056,769162,88026,5403,29319,860234,447العدد

17.0%
%100.0%8.5%1.4%11.3%69.5%2.9%6.4النسبة

 2012
14,9347,559160,27129,8403,53214,320230,456العدد

-1.7%
%100.0%6.2%1.5%12.9%69.5%3.3%6.5النسبة

2007-2003
64,58324,609581,42385,90514,15862,923833,601إجمالي حاالت الزواج  

%100.0%7.5%1.7%10.3%69.7%3.0%7.7النسبة

 2012-2008
75,33929,251758,237131,51216,19077,4081,087,937إجمالي حاالت الزواج    

%100.0%7.1%1.5%12.1%69.7%2.7%6.9النسبة

 2012-2003
139,92253,8601,339,660217,41730,348140,3311,921,538إجمالي حاالت الزواج    

%100.0%7.3%1.6%11.3%69.7%2.8%7.3النسبة

1,087,937

1,921,538
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2- معدالت الزواج الخام 
فقد  التعاون،  مجلس  منطقة  مستوى  على  	•
التعاون  مجلس  دول  سكان  تعداد  تخطى 
بإجمالي  نسمة  مليون   )47( 2012م  عام  في 
 )4.9( خام  بمعدل  أي  زواج،  حالة   )230,456(
وجد  كما  السكان.  من  ألف  لكل  زواج  حالة 
عامي  في  ارتفعت  الخام  الزواج  معدالت  أن 
 ،)5.1( بلغ  متساو  بمعدل  2011م  و  2008م 

عام  في   )4.9( إلى  لالنخفاض  بعدها  عادت 
2012م )شكل 5، جدول 2(. 

سلطنة  تصدرت  فقد  الدول،  مستوى  على  	•
ودولة  الخام  للزواج  األعلى  المعدالت  عمان 
قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة المعدالت 
 .)2 )جدول  المتوفرة  البيانات  حسب  األقل 
ويالحظ أن متوسط معدالت الزواج الخام في 
إلى  2003م  من  الفترة  خالل  عمان  سلطنة 
 .)7.6( بلغ  إذ  الدول،  بين  األعلى  كان  2012م 

في  الخام  الزواج  معدالت  متوسط  بلغ  كما 
السعودية  العربية  والمملكة  الكويت  دولة 
ومملكة البحرين خالل الفترة من 2003م إلى 
2012م: )5.4( و)5.2( و )4.6( حالة زواج لكل ألف 

من السكان على التوالي.

إجمالي سكان دول السنة
مجلس التعاون

إجمالي حاالت 
الزواج

معدل الزواج الخام 
لدول مجلس التعاون

200738,656,767187,6154.9

200841,912,017211,7055.1

200943,629,672210,8684.8

201044,477,890200,4614.5

201145,962,352234,4475.1

201247,393,264230,4564.9

12

10

8

6

4

2

0

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

8.2

6.3
5.5 5.7
4.9

4.4

1.8

7.0

4.9

3.5

1.9

3.6

5.3

4.5

دول المجلس
السعودية

ُعمان قطر الكويت
اإلماراتالبحرين
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 20032012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

180,000

160,000

140,000
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80,000

60,000

40,000

20,000

0

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

160,271
29,840

111,063

10,538

شكل 3.4: إجمالي حاالت الزواج في المملكة العربية 
السعودية  خالل الفترة 2003م - 2012م

شكل 4.4: إجمالي حاالت الزواج في سلطنة ُعمـان 
خالل الفترة 2003م - 2012م 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

14,934

7,559

5,373

12,277

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

شكل 1.4: إجمالي حاالت الزواج في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة خالل الفترة 2003م - 2012م

شكل 2.4: إجمالي حاالت الزواج في مملكة البحرين 
خالل الفترة 2003م - 2012م

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 20032012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000
6,000

4,000

2,000

0

3,53214,320

2,55012,246

 شكل 5.4: إجمالي حاالت الزواج في دولة قطر خالل الفترة 
2003م - 2012م

شكل 6.4: إجمالي حاالت الزواج في دولة الكويت  خالل الفترة 
2003م - 2012م

شكل 5: معدالت الزواج الخام في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م

)...( البيانات غير متوفرة   )**( المتوسط لبيانات السنوات المتوفرة فقط

أقل معدلأعلى معدلدول المجلسالكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلماراتالسنة

20033.57.05.04.53.65.34.97.03.5

20043.46.04.76.43.35.74.76.43.3

20053.25.35.16.73.05.55.06.73.0

20062.64.94.88.02.95.44.78.02.6

20072.14.75.28.22.65.34.98.22.1

20081.94.45.610.22.25.65.110.21.9

20091.84.35.67.91.95.24.87.91.8

20101.84.05.27.51.74.84.57.51.7

2011...5.75.78.11.96.45.18.11.9

2012...6.35.58.21.94.44.98.21.9

2.54.65.27.62.55.44.8المتوسط**

جدول 2: معدالت الزواج الخام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م

 شكل 4: تطور حاالت الزواج في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م
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شكل 6: معدالت الزواج العام في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م

)...( البيانات غير متوفرة  )*( المعدل لدول المجلس باستثناء دولة االمارات العربية المتحدة لتعذر الحصول على بيانات السكان للفئة العمرية 15 سنة فأكثر
)**( المتوسط لبيانات السنوات المتوفرة فقط

3- معدالت الزواج العام
الزواج العام  في مملكة  حدث انخفاض كبير في معدل  	•
البحرين خالل الفترة من 2003م إلى 2010م والتي تعبر عن 
عدد حاالت الزواج لكل ألف من السكان ممن هم في سن 
 )9.4( له  قيمة  أعلى  بلغت  حيث  فأكثر(،  سنة   15( الزواج 
حالة زواج في عام 2003م، حيث كانت األعلى مقارنة بدولة 
أن  الى  والكويت،  قطر  ودولتي  المتحدة  العربية  االمارات 
وصل في عام 2010م إلى أدنى قيمة له )5.1(، ارتفع بعدها 
إلى )7.8( حالة في عام 2012م )شكل 6، جدول 3(. وكذلك 
الحال في دولة قطر ودولة الكويت، حيث شهدت معدالت 
الزمنية  الفترة  الزواج العام فيهما انخفاضا تدريجيا خالل 
2003م  2012م، من )4.8( و )7.0( في عام  2003م إلى  من 
في  أما  التوالي.  على  2012م  عام  في   )5.7( و   )2.3( إلى 
المعدل  قيمة  بلغت  فقد  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
في عام 2003م )4.6( حالة زواج لكل ألف من السكان ممن 
هم في سن الزواج )15 سنة فأكثر( وانخفض قليال خالل 
عامي 2004م و 2005م بمعدل )4.6( و )3.9( على التوالي. 
ويالحظ بشكل عام ان معدالت الزواج العام لكل ألف من 
والمملكة  عمان  سلطنة  في  فاكثر(  سنة   15( السكان 
الدول  في  مثيالتها  عن  األعلى  هي  السعودية  العربية 
األخرى. وباستثناء دولة االمارات العربية المتحدة، فقد بلغ 
متوسط معدالت الزواج العام لدول المجلس خالل الفترة 

من 2003م إلى 2012م مستوى )7.5( حالة زواج. 

أقل معدلأعلى معدلدول المجلس*الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلماراتالسنة

20034.69.47.36.84.87.07.29.44.6

20044.6 7.96.89.64.37.77.09.64.3

20053.96.87.49.83.87.57.59.83.8

2006...6.36.911.53.67.37.211.53.6

2007...6.07.611.53.27.17.611.53.2

2008...5.68.114.22.67.38.214.22.6

2009...5.48.010.42.26.87.710.42.2

2010...5.17.510.42.06.27.210.42.0

2011...7.28.310.42.2 8.38.110.42.2

2012...7.87.910.62.35.7 7.610.62.3

4.46.77.610.53.15.77.5المتوسط**
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جدول 3: معدالت الزواج العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م – 2012م
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1- حاالت الطالق
ارتفعت أعداد حاالت الطالق في دول مجلس   •
العشرة  األعوام  خالل  تدريجيا  التعاون 
2012م  إلى  2003م  من  والممتدة  الماضية 
ليبلغ مجموعها )428,418( حالة طالق، حيث 
احتوت الفترة من 2008م إلى 2012م وحدها 
احتلت  وقد  طالق.  حالة   )238,757( على 
األكبر،  النسبة  السعودية  العربية  المملكة 
في  الحاالت  إجمالي  من   )67.1%( بلغت  اذ 
إلى  2003م  من  الفترة  خالل  المجلس  دول 
2012م، تلتها دولة الكويت بنسبة )12.2%( 

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ثم  ومن 
بنسبة )%8.2(.  ويالحظ حدوث ارتفاع مطرد 
2006م  من  الفترة  خالل  الطالق  حاالت  في 
أن  كما   .)4 جدول   ،7 )شكل  2009م  إلى 
حاالت  إجمالي  في  السنوي  التغير  معدالت 
الطالق ارتفعت بشكل كبير في عام 2007م 
مقارنة بالعام 2006م، اذ بلغت نسبة الزيادة 
)%16.8(، بعد ان انخفضت في العام 2006م 
بمعدل )%4.4( مقارنة بالعام 2005م )شكل 

8، جدول 4(.

وعند مقارنة حاالت الطالق خالل الفترتين من  	•
2003م إلى 2007م ومن 2008م إلى 2012م، 

في  ارتفعت  الطالق  حاالت  أعداد  أن  لوحظ 
الثانية  الفترة  خالل  المجلس  دول  معظم 
مقارنة بالفترة األولى ماعدا سلطنة عمان اذ 
انخفضت بنسبة )%3.6(. وفي كلتا الفترتين 
احتلت المملكة العربية السعودية النصيب 
في  نسبتها  بلغت  اذ  اإلجمالي،  من  األكبر 
الثانية  الفترة  وفي   ،)66.8%( األولى  الفترة 
الطالق في دول  إجمالي حاالت  )%67.1( من 
مجلس التعاون في كل فترة )شكل 9 و10، 

جدول 4(.

ثانيًا: مؤشرات الطالق في دول المجلس 2003م - 2012م
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40,000

30,000
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10,000
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36,677
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شكل 8: معدالت التغير السنوي في إجمالي حاالت الطالق في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م 
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شكل 7: إجمالي حاالت الطالق في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م

شكل 9: إجمـالي حاالت الطالق في دول مجلس التعـاون لدول الخلـيـج 
العربية خالل الفترات: 2003م - 2007م و 2008م - 2012م و 2003م - 2012م



شكل 6.10: إجمالي حاالت الطالق في دولة الكويت 
خالل الفترة 2003م - 2012م
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شكل 3.10: إجمالي حاالت الطالق في المملكة العربية 
السعودية  خالل الفترة 2003م - 2012م

دول الكويتقطرُعمــانالسعوديةالبحريناإلماراتالمؤشرالسنة
المجلس

التغير 
السنوي%

2003
2,72092324,4353,8117903,99836,677العدد

…

%100.0%10.9%2.2%10.4%66.6%2.5%7.4النسبة

 2004
2,7711,03024,3183,8937874,89937,698العدد

2.8%
%100.0%13.0%2.1%10.3%64.5%2.7%7.4النسبة

 2005
3,0831,05124,8623,3476434,53837,524العدد

-0.5%
%100.0%12.1%1.7%8.9%66.3%2.8%8.2النسبة

 2006
2,7171,14124,4282,5258264,23935,876العدد

-4.4%
%100.0%11.8%2.3%7.0%68.1%3.2%7.6النسبة

2007
3,7611,19828,5612,4249974,94541,886العدد

16.8%
%100.0%11.8%2.4%5.8%68.2%2.9%9.0النسبة

2008
3,8551,32328,8672,8169394,90742,707العدد

2.0%
%100.0%11.5%2.2%6.6%67.6%3.1%9.0النسبة

2009
4,0761,45931,2182,5051,1085,93246,298العدد

8.4%
%100.0%12.8%2.4%5.4%67.4%3.2%8.8النسبة

2010
4,1941,56931,0722,7361,1725,96546,708العدد

0.9%
%100.0%12.8%2.5%5.9%66.5%3.4%9.0النسبة

2011
4,1451,40834,6223,8051,1086,25451,342العدد

9.9%
%100.0%12.2%2.2%7.4%67.4%2.7%8.1النسبة

 2012
3,9011,64934,4903,5701,4206,67251,702العدد

0.7%
%100.0%12.9%2.7%6.9%66.7%3.2%7.5النسبة

2007-2003

15,0525,343126,60416,0004,04322,619189,661إجمالي حاالت الطالق  

%100.0%11.9%2.1%8.4%66.8%2.8%7.9النسبة

 2012-2008

20,1717,408160,29615,4325,74729,730238,757إجمالي حاالت الطالق    

%100.0%12.5%2.4%6.5%67.1%3.1%8.4النسبة

 2012-2003

35,22312,751286,87331,4329,79052,349428,418إجمالي حاالت الطالق    

%100.0%12.2%2.3%7.3%67.0%3.0%8.2النسبة

شكل 10: تطور حاالت الطالق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012مجدول 4: إجمالي حاالت الطالق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م
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شكل 4.10: إجمالي حاالت الطالق في سلطنة عمان 
خالل الفترة 2003م - 2012م 
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شكل 5.10: إجمالي حاالت الطالق في دولة قطر خالل 
الفترة 2003م - 2012م
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شكل 1.10: إجمالي حاالت الطالق في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة خالل الفترة 2003م - 2012م

شكل 2.10: إجمالي حاالت الطالق في مملكة البحرين 
خالل الفترة 2003م - 2012م
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شكل 11: معدالت الطالق الخام في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م

)...( البيانات غير متوفرة          )**( المتوسط لبيانات السنوات المتوفرة فقط

2- معدالت الطالق الخام 
فيما يتعلق بمعدالت الطالق الخام في دول  	•
الخام  الطالق  معدالت  أن  وجد  المجلس، 
ألف  لكل  طالق  حالة   )1.1( حول  استقرت 
من  الفترة   المنطقة خالل  في  السكان  من 
الدول،  مستوى  وعلى  2012م.  إلى  2003م 

فقد تصدرت دولة الكويت المرتبة األولى في 
العشرة  األعوام  خالل  الخام  الطالق  معدالت 
 )2.3( إلى   )1.7( من  تراوحت  حيث  الماضية، 
ويالحظ  السكان.  من  ألف  لكل  طالق  حالة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  نسبيا 
الفترة  الطالق خالل  األقل في معدالت  كانت 
قيمة  أعلى  تتجاوز  لم  إذ  2010م،   - 2003م 

)0.8( حالة طالق لكل ألف من  لهذا المعدل 
بلغت  بمعدالت  قطر  دولة  تلتها  السكان، 
)1.1( في 2003م إلى ان تناقصت تدريجيا إلى 
)0.8( في عام 2012م. وفي المملكة العربية 
معدل  متوسط  قيمة  بلغت  السعودية 
الطالق الخام خالل األعوام العشرة )1.1( حالة 
طالق لكل ألف من السكان، اذ تراوحت قيم 
)1.2( حالة طالق لكل  إلى   )1.0( المعدل من 

ألف من السكان )شكل 11، جدول 5(.

إجمالي سكان دول السنة
مجلس التعاون

إجمالي حاالت 
الطالق

معدل الطالق الخام 
لدول مجلس التعاون

200738,656,76741,8861.1

200841,912,01742,7071.0

200943,629,67246,2981.1

201044,477,89046,7081.1

201145,962,35251,3421.1

201247,393,26451,7021.1

أقل معدلأعلى معدلدول المجلسالكويتقـطــرُعمـــانالسعوديةالبحريناإلمـاراتالسنة

20030.81.21.11.61.11.71.21.70.8

20040.71.31.11.61.02.31.22.30.7

20050.81.21.11.30.72.01.12.00.7

20060.51.21.01.00.81.81.01.80.5

20070.61.21.10.90.82.01.12.00.6

20080.51.21.11.00.61.91.01.90.5

20090.51.21.20.80.72.11.12.10.5

20100.51.31.11.00.72.01.12.00.5

2011...1.21.21.20.62.01.12.00.6

2012...1.41.21.00.82.01.12.00.8

0.61.21.11.10.82.01.1المتوسط**

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

دول المجلس
السعودية

ُعمان قطر الكويت
اإلماراتالبحرين

جدول 5: معدالت الطالق الخام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م
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)...( البيانات غير متوفرة     )*( المعدل لدول المجلس باستثناء دولة االمارات العربية المتحدة لتعذر الحصول على بيانات السكان للفئة العمرية 15 سنة فأكثر
)**( المتوسط لبيانات السنوات المتوفرة فقط

3- معدالت الطالق العام
ارتفع معدل الطالق العام في دولة الكويت، والذي يعبر  	•
عن عدد حاالت الطالق لكل ألف من السكان ممن هم في 
الفترة  تدريجيا خالل  ارتفاعا  فأكثر(،  )15 سنة  الزواج  سن 
الزمنية 2003م - 2012م، حيث بلغ أقل قيمة له )2.3( في 
2010م  من  الفترة  خالل   )2.6( عند  ليستقر  2003م،  عام 
إلى 2012م، بعد ان شهد ارتفاعا في عام 2009م بلغ )2.8( 
حالة طالق لكل ألف من السكان ممن هم في سن الزواج 
)15 سنة  فأكثر(. وبشكل عام فان معدالت الطالق العام 
في دولة الكويت تعد األعلى مقارنة بالدول األخرى، تأتي 
بعدها المملكة العربية السعودية، حيث اشارت البيانات 
المتوفرة ان معدالت الطالق العام خالل الفترة من 2003م 
إلى 2012م تراوحت من )1.5( إلى )1.8( حالة طالق. أما في 
حالة   )1.5  –  0.8( المعدل  قيمة  تراوحت  فقد  قطر،  دولة 
 ،12 )شكل  2012م   - 2003م  الزمنية  الفترة  خالل  طالق 
جدول 6(. ويالحظ االنخفاض التدريجي في معدالت الطالق 
العام في دولة قطر خالل السنوات العشرة الماضية. وقد 
لدولة  العام  الطالق  لمعدالت  بيانات  على  الحصول  تعذر 
األعوام  بيانات  توفرت  حيث  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
2003م - 2005م فقط، اذ استقرت حول حالة طالق واحدة 

لكل ألف من السكان ممن هم في عمر الزواج )15 سنة 
في  المعدل  هذا  متوسط  تراوح  عام،  وبشكل  فأكثر(. 
دول المجلس بين )1.0( إلى )2.1( حالة طالق لكل ألف من 

السكان ممن هم في عمر الزواج. )جدول 6(

ُعمان
اإلمارات

قطر
البحرين السعودية

الكويت

أقل معدلأعلى معدلدول المجلس*الكويتقطرعمانالسعوديةالبحريناإلماراتالسنة

20031.01.61.62.51.52.31.72.51.0

20041.01.61.62.41.33.11.73.11.0

20050.91.51.52.00.92.71.72.70.9

2006...1.51.51.41.02.51.52.51.0

2007...1.51.71.21.02.61.72.61.0

2008...1.51.61.40.82.41.62.40.8

2009...1.61.71.00.82.81.72.80.8

2010...1.61.61.40.82.61.62.60.8

2011...1.51.81.50.8 2.61.72.60.8

2012...1.71.71.30.9 2.61.72.60.9

1.01.61.61.61.02.11.7المتوسط**

جدول 6: معدالت الطالق العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م
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شكل 12: معدالت الطالق العام في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م
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شكل 13: عدد حاالت الزواج لكل حالة طالق في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م

4- حاالت الزواج لكل حالة طالق
في عام 2012م كانت هناك )4.5( حالة زواج مقابل كل  	•
بـخمسة  مقارنة  التعاون  مجلس  دول  في  طالق  حالة 
2008م. كما كان  زواج لكل حالة طالق في عام  حاالت 
هناك حالتا زواج تقريبا مقابل كل حالة طالق في دولة 
2012م، حيث انخفض هذا المعدل  الكويت خالل عام 
مقارنة بعام 2003م، اذ كان عندها )3.1( حالة زواج لكل 
استقر  المقابلة،  الجهة  في  الكويت.  في  طالق  حالة 
معدل حاالت الزواج لكل حالة طالق في سلطنة عمان 
انخفاض  حدث  أن  بعد   ،)8.4( قيمة  عند  2012م  خالل 
حاد في قيمة هذا المؤشر، حيث كان في عام 2003م 
في  طالق  حالة  لكل  مسجلة  زواج  حاالت  ثالث  قرابة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وفي   .)2.8( السلطنة 
2003م  عام  في   )4.5( من  المعدل  هذا  قيم  تراجعت 
2012م  لعام  طالق  حالة  لكل  زواج  حالة   )3.8( إلى 
تراوحت  أما في دولة قطر فقد   .)7 13، جدول  )شكل 
حالة  كل  مقابل  زواج  حالة   )4.3( إلى   )2.5( من  قيمته 
دولة  وفي  2012م،  إلى  2003م  من  الفترة  طالق خالل 
الكـويـــت )2.1 – 3.2(، وفي مملكة البحرين )3.2 – 5.8(، 
 )5.0( إلى   )4.3( من  السعودية  العربية  المملكة  وفي 

حالة زواج مقابل كل حالة طالق مسجلة )جدول 7(.

دول المجلسالكويتقـطـرُعمـــانالسعوديةالبحريناإلمـاراتالسنة

20034.55.84.52.83.23.14.2

20044.64.84.34.03.42.54.1

20054.24.44.85.04.32.74.5

20064.94.14.78.23.73.04.7

20073.54.14.69.23.22.74.5

20083.93.75.010.43.43.05.0

20093.73.54.79.92.82.44.6

20103.63.24.67.62.52.34.3

20113.64.84.77.03.03.24.6

20123.84.64.68.42.52.14.5

2007-20034.34.64.65.43.52.84.4

2012-20083.73.94.78.52.82.64.6

2012-20034.04.24.76.93.12.74.5

دول المجلس
السعودية

ُعمان قطر الكويت
اإلماراتالبحرين

جدول 7: عدد حاالت الزواج لكل حالة طالق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2003م - 2012م
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إحصاءات الزواج والطالق في مملكة البحرينإحصاءات الزواج والطالق في دولة اإلمارات العربية المتحدة

بلغ إجمالي حاالت الزواج المسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 2012م )14,934( حالة زواج، بانخفاض بلغ )%1.1( عن  	•
عام 2011م. واحتلت مدينة أبوظبي العدد األكبر من هذه الزيجات، اذ سجلت المحاكم فيها )5,570( حالة زواج.  وشهدت السنوات 
2003م - 2011م ارتفاعا تدريجيا في حاالت الزواج حيث بلغ أعالها في عام 2009م، اذ تجاوز العدد خمسة عشر ألف حالة زواج، مقابل 
)2,615( حالة زواج في عام 2012م، أحد الطرفين فيها غير مواطن. وبشكل عام، فقد انخفضت معدالت الزواج الخام لكل ألف من 
السكان إلى قرابة النصف، من )3.5( حالة زواج في عام 2003م إلى )1.8( حالة زواج في 2010م  لكل ألف من السكان )شكل 14، 
جدول 2(. ولم تتوفر بيانات لمعدالت الزواج العام لكل ألف من السكان )15 سنة فأكثر( للسنوات 2006م - 2012م، بينما بلغت 

قيمته في عام 2005م )3.9( حالة زواج لكل ألف من السكان )15 سنة فاكثر(.

إمارتا  المواطنين. كما شهدت  بين  منها   )43.7%( حالة طالق،   )3,901( 2012م  عام  في  الطالق  حاالت  إجمالي  بلغ  المقابل،  في  	•
أبوظبي ودبي العدد األكبر من حاالت الطالق خالل عام 2012م )جدول 8(. وبشكل عام، انخفضت معدالت الطالق الخام لكل ألف 
من السكان في دولة اإلمارات العربية المتحدة من )0.8( في عام 2003م إلى )0.5( في عام 2010م )جدول 5(. كما لم تتوفر بيانات 
أيضا لمعدالت الطالق العام لكل ألف من السكان )15 سنة فأكثر( للفترة الزمنية 2006م - 2012م، ماعدا األعوام 2003م - 2005م 

حيث استقرت حول )1.0( حالة طالق لكل ألف من السكان ممن هم في سن الزواج.

بلغت حاالت الزواج في مملكة البحرين خالل  	•

 )21( بمعدل  زواج،  حالة   )7,559( 2012م  عام 
حاالت  ارتفعت  حيث  اليوم،  في  زواج  حالة 
في  عليه  كانت  عما   )40.7%( بنسبة  الزواج 
ويالحظ   .)15 )شكل   )5,373( 2003م  عام 
البحرين  مملكة  في  الخام  الزواج  معدل  ان 
انخفض تدريجيا خالل الفترة 2003م - 2010م، 
حيث بلغ أعلى قيمة له في عام 2003م )7.0(، 
في   )4.0( بلغ  أن  إلى  االنخفاض  في  أخذ  ثم 
2010م، وأخذ في الصعود إلى )6.3( في عام 

بلغت  المقابل  في   .)3 و   2 )جدول  2012م 

إجمالي حاالت الطالق لعام 2012م في مملكة 
 )3.6%( بنسبة  طالق،  حالة   )1,649( البحرين 
مجلس  دول  في  الطالق  حاالت  إجمالي  من 
اإلحصاءات  أظهرت  و  العام.  لنفس  التعاون 
)4.6( حالة زواج تقريبا مقابل كل حالة  وجود 

طالق في المملكة في 2012م. 

األول  الزواج  عند  العمر  متوسط  شهد  وقد  	•

خالل  سنة   )22( عند  ثباتا  المواطنات  لدى 
لدى  الحال  وكذلك  2012م،   - 2007م  الفترة 
)25( سنة  إذ استقر عند  الذكور،  المواطنين 
خالل الفترة 2007م - 2011م، ليرتفع إلى )26( 
استقر  المقابل،  وفي  2012م.  عام  في  سنة 
متوسط العمر عند الزواج األول لكال النوعين 
لغير المواطنين حول )26( سنة خالل الفترة 

2007م - 2012م )شكل 16، جدول 9(.

إجمالي حاالت الزواج إجمالي حاالت الطالق
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مواطن
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الزوجة مواطنة
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إناث

6,962

26

1,791

22

824

27

5,357

24

جدول 9: متوسط العمر عند الزواج األول في مملكة البحرين حسب الجنسية والنوع خالل الفترة 2007م - 2012م
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متوسط العمر عند الزواج األول بالسنوات )2012م(:

 السنة
اإلجمـــــاليغير مواطنينمواطنون

كال النوعينإناثذكوركال النوعينإناثذكوركال النوعينإناثذكور
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 شكل 15: أهم مؤشرات الزواج والطالق في مملكة البحرين 
خالل الفترة 2003م - 2012م

حاالت الطالقحاالت الزواج

اإلمارة
الزوج غير مواطنالزوج مواطن

اإلجمالي
الزوج غير مواطنالزوج مواطن

اإلجمالي الزوجة 
مواطنة

الزوجة غير 
مواطنة

الزوجة 
مواطنة

الزوجة غير 
مواطنة

الزوجة 
مواطنة

الزوجة غير 
مواطنة

الزوجة 
مواطنة

الزوجة غير 
مواطنة

2,6707694871,6445,570760313755521,700 أبوظبي

1,0415231382,4984,200377138265841,125 دبي

1,2722221016442,2392169719122454 الشارقة

377120452788204720471142 عجمان

1651511262172010425 أم القيوين

801122372241,18418059861308 رأس الخيمة

6362054370410419123147 الفجيرة

6,9621,7918245,35714,9341,7046471331,4173,901اإلجمالي

جدول 8: حاالت الزواج والطالق في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 2012م حسب اإلمارة والجنسية 

شكل 14: إجمالي حاالت الزواج والطالق في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 شكل 16: متوسط العمر عند الزواج األول في مملكة خالل الفترة 2003م - 2012م

البحرين حسب  النوع خالل الفترة 2007م - 2012م
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إحصاءات الزواج والطالق
في المملكة العربية السعودية

إحصاءات الزواج والطالق 
في سلطنة عمان

2012م  عام  في  السعودية  العربية  المملكة  سجلت   	•
بمعدل  طالق،  حالة   )34,490( و  زواج  حالة   )160,271(
تقريبي خمس حاالت زواج مقابل كل حالة طالق مسجلة 
في المملكة خالل عام 2012م. كما شهد معدل  الزواج 
نسبيا  ارتفاعا  السعودية،  العربية  المملكة  في  الخام 
معدل  أعلى  ُسجل  وقد  2012م،   - 2003م  الفترة  خالل 
2011م، اذ بلغ )5.7( بعد أن كان )5.0( في  له في العام 
عام 2003م. وقد بلغ معدل الزواج العام )7.9( حالة زواج 
لكل ألف من السكان )15 سنة فاكثر( في عام 2012م. 
ولم يتجاوز معدل الطالق الخام في المملكة خالل الفترة 
من  ألف  لكل  طالق  حالة   )1.2( قيمة  2012م   - 2003م 

المرتبة  السعودية  العربية  المملكة  وتتصدر  السكان. 
السنوية  والطالق  الزواج  حاالت  اعداد  حيث  من  األولى 
مقارنة  للمملكة  الكبير  السكاني  للتعداد  نظرا  وذلك 

بالدول الخليجية األخرى )شكل 17، جدول 4 و 5 و 7(.

سلطنة  في  الصادرة  الزواج  وثائق  عدد  إجمالي  تجاوز  	•
ألف   )217( حاجز  2012م   - 2003م  الفترة  خالل  عمان 
وقد  2012م.  العام  في  فقط  منها   )29,840( وثيقة، 
العربية  المملكة  بعد  الثانية  المرتبة  السلطنة  احتلت 
 - 2003م  الفترة  الزواج خالل  حاالت  السعودية في عدد 
2012م. كما بلغ معدل الزواج الخام لكل ألف من السكان 

)8.2( حالة زواج في عام 2012م، حيث تضاعف قليال عما 
المقابل، بلغت  الطرف  2003م. وفي  كان عليه في عام 
حالة   )3,570( 2012م  عام  خالل  الصادرة  الطالق  حاالت 
طالق مقارنة بـ )3,811( حالة في 2003م وبمعدل انخفاض 
بلغ )%6.3(. كما بلغ معدل الطالق الخام حالة طالق لكل 
عدد  أن  وجد  وقد  2012م.   في   )1.0( السكان  من  ألف 
بلغ  السلطنة  في  طالق  حالة  كل  مقابل  الزواج  حاالت 
)2.8( حالة في عام  بــ  2012م مقارنة  )8.4( حالة في عام 

2003م )شكل 18، جدول 1 و4 و7(.

شكل 17: أهم مؤشرات الزواج والطالق في
المملكة العربية السعودية خالل الفترة 2003م - 2012م

 شكل 18: أهم مؤشرات الزواج والطالق في سلطنة ُعمـان
خالل الفترة 2003م - 2012م
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ارتفاعا  للقطريين  العام  الزواج  شهد معدل   	•

نسبيا للجنسين خالل الفترة 2003م - 2006م، 
2006م،  العام  في  معدل  أعلى  ُسجل  وقد 
أن  بعد  للذكور  زواج  حالة   )34.9( بلغ  حيث 
بالنسبة  2003م، وكذلك  )34.6( في عام  كان 
كان  أن  بعد  زواج  حالة   )32.2( بلغ  فقد  لإلناث 
)32.1( في عام 2003م، ثم بدأ باالنخفاض خالل 
 )24.2( إلى  الالحقة، حيث وصل  الثالثة  األعوام 
ارتفع  2010م،  )23.5( لإلناث في عام  للذكور و 
بعدها قلياًل إلى )26.3( للذكور و )25.1( لإلناث 
في عام 2012م )شكل 19، جدول 10(. ويالحظ 
المواطنين اقل  العام لغير  الزواج  ان معدالت 
بكثير عن مثيالتها للمواطنين، حيث شهدت 
تراجعا كبيرا خالل الفترة 2003م - 2012م لكال 
للذكور  العام  الزواج  بلغ معدل  اذ  الجنسين، 
غير المواطنين )1.3( حالة زواج في عام 2012م 
مقارنة بــ )2.3(  في عام 2003م. وكذلك الحال 
بالنسبة لإلناث غير القطريات، حيث بلغ معدل 
الـــزواج العــــام )5.6( في عـــام 2012م مقــــارنة 

بــ  )8.0( حالة في عام 2003م.

األول  الزواج  عند  العمر  متوسط  شهد  كما  	•

خالل  القطريات  اإلناث  عند  طفيفًا  انخفاضا 
بحدود  كان  حيث  2012م.   - 2003م  الفترة 
)24.1( سنة في عام 2003م وأصبح )23.0( سنة 
الذكور  لدى  الحال  وكذلك  2012م،  عام  في 
القطريين، إذ انخفض من )27.3( سنة في عام 
2003م إلى )26.2( سنة في عام 2012م. وغني 

عن البيان فإن الفرق بين متوسط العمر عند 
اإلناث  لدى  ونظيره  الذكور  عند  األول  الزواج 
قليل، حيث بلغ )3.2( سنة بين القطريين لعام 
2012م. في المقابل، ارتفع متوسط العمر عند 

ارتفاعا  القطريات  غير  اإلناث  عند  األول  الزواج 
2012م، اذ ارتفع  2003م -  طفيفا خالل الفترة 
 )25.7( إلى  2003م  عام  في  سنة   )25.4( من  
من  الذكور  لدى  وانخفض  2012م،  لعام  سنة 
حوالي )29.4( سنة في عام 2003م إلى )28.8( 

سنة في عام 2012م )جدول 11(.

معدالت الزواج العام

السنة
غير مواطنينمواطنون

إناثذكور إناثذكور
200334.632.12.38.0
200432.630.32.38.5
200533.430.11.87.8
200634.932.21.77.6
200733.330.81.68.0
200831.029.31.47.4
200929.427.71.16.2
201024.223.51.15.2
201125.324.21.35.7
201226.325.11.35.6

السنة
غير مواطنينمواطنون

إناثذكور إناثذكور
200726.623.729.226.0
200826.523.629.326.1
200926.723.929.726.3
201026.523.926.626.5
201126.724.129.626.5
201226.223.028.825.7
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جدول 10: معدالت الزواج العام في دولة قطر حسب الجنسية 
والنوع خالل الفترة 2003م - 2012م

جدول 11: متوسط العمر عند الزواج األول في دولة قطر حسب الجنسية 
والنوع  خالل الفترة 2007م - 2012م

شكل 19: معدالت الزواج العام للقطريين حسب النوع 
خالل الفترة  2003م - 2012م

إناث ذكور
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إحصاءات الزواج والطالق في دولة الكويت

لعام  الكويت  دولة  في  الزواج  حاالت  بلغت  	•
 )6,672( قابلها  زواج،  حالة   )14,320( 2012م 

حالة طالق في العام نفسه أي بمعدل حالتّي 
زواج تقريبا لكل حالة طالق في دولة الكويت، 
خالل  اليومية  الطالق  معدالت  ارتفعت  حيث 
وتعتبر  2012م.   - 2003م  العشرة  السنوات 
معدالت الطالق الخام في دولة الكويت األعلى 
2012م  عام  بلغت في  اذ  المجلس،  بين دول 
قرابة  و  السكان  من  ألف  لكل  طالق  حالتّي 
السكان ممن  ألف من  لكل  ثالث حاالت طالق 

هم في سن الزواج )15 عام فاكثر(.

كما بلغت جملة حاالت الزواج لألزواج المواطنين  	•
 )13.3%( زواج،  حالة   )10,853( 2012م  عام  في 
لوحظ  حيث  مواطنات،  غير  من  كانت  منها 
غير  من  الزواج  معدالت  في  تدريجي  انخفاض 
في  2012م.   - 2010م  الفترة  الكويتيات خالل 
غير  لألزواج  الزواج  حاالت  عدد  بلغت  المقابل، 
الكويتيين والمتزوجين من مواطنات في عام 
2012م )736( حالة زواج وبمعدل انخفاض كبير 

)شكل  2011م  السابق  العام  عن   48.5% بلغ 
20، جدول 12(.

الزوج غير مواطنالزوج مواطن
الزوجة مواطنة

الزوجة غير مواطنة

86.7%

13.3%

21.2%

78.8%

نسب حاالت الزواج حسب جنسية الزوج )2012م(:

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

14,320

12,246

9,355

10,853

3,467

غير مواطنمواطن اإلجمالي

السنة

حاالت الطالقحاالت الزواج

الزوج غير مواطنالزوج مواطنالزوج غير مواطنالزوج مواطن
الزوجة 
مواطنة

الزوجة غير 
مواطنة

الزوجة 
مواطنة

الزوجة غير 
مواطنة

الزوجة 
مواطنة

الزوجة غير 
مواطنة

الزوجة 
مواطنة

الزوجة غير 
مواطنة

20038,1741,1815702,3212,553488259698

20047,9981,2935432,5253,069585422823

20057,9361,3606462,4772,859541341797

20068,4811,2955052,3032,760441313725

20079,6641,1874851,9793,178640331796

20089,4922,0476192,5513,176561292878

20098,6582,4647932,6113,7557923801,005

20108,1322,4957892,5773,7477653851,068

20119,4812,2541,4306,6953,8027334381,281

20129,4051,4487362,7314,0677994751,331

مصادر البيانات









Ministry of Development Planning and Statistics

المركز الوطني لإلحصاء
دولة االمارات العربية المتحدة

http://www.uaestatistics.gov.ae

الجهاز المركزي للمعلومات
مملكة البحرين

http://www.cio.gov.bh

مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات
المملكة العربية السعودية
http://www.cdsi.gov.sa

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
سلطنة عمان

http://www.ncsi.gov.om

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
دولة قطر

http://www.qsa.gov.qa

اإلدارة المركزية لإلحصاء
دولة الكويت

http://www.csb.gov.kw

 شكل 20: إجمالي حاالت الزواج في دولة الكويت خالل الفترة  
2003م - 2012م مصنفة حسب جنسية الزوج

2,891

جدول 12 : حاالت الزواج والطالق في دولة الكويت حسب جنسية الزوج والزوجة خالل الفترة 2003م - 2012م
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جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، وغير مسموح بطبع أي جزء من أجزاء هذا التقرير أو نقله على أي هيئة وبأية وسيلة إال 

بأذن كتابي من المركز، وفي حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوع على النحو التالي: 

»المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إحصاءات الزواج والطالق في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اإلصدار األول 2015م”. 

معلومات التواصل 

للحصول على مزيد من المعلومات او االستفسارات 

الرجاء التواصل مباشرة مع إدارة الدراسات ومؤشرات التنمية

هاتف: 0069824346499
info@gccstat.org :البريد اإللكتروني
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